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Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,  

ki obsega:  

- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni list RS, št. 11/09 z 13. 

2. 2009),  

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih 

površin (Uradni list RS, št. 101/09 z 10. 12. 2009), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih 

površin (Uradni list RS, št. 57/15 z 31. 7. 2015) 

 

 

ODLOK  

o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin  
 

 

I. UVODNE DOLOČBE  

 

1. člen  

 

Ta odlok ureja način opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje občinskih 

cest in urejanje in čiščenje javnih zelenih površin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju 

Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) tako, da določa:  

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,  

- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,  

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  

- pravice in obveznosti uporabnikov,  

- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,  

- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.  

 

2. člen  

 

Občinske ceste po tem odloku so:  

- lokalne ceste,  

- javne poti,  

- javne poti za kolesarje,  

- trgi,  

- površine za pešce,  

- ploščadi,  

- podhodi,  

- nadhodi,  

- pasaže,  

- mostovi, 

 

skupaj z opremo za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov.  

 

3. člen  

 

Javne zelene površine po tem odloku so:  

- javni parki,  

- javne zelenice,  

- javni drevoredi ter posamezna drevesa na javnih površinah,  

- »Pot spominov in tovarištva«,  

- zelene površine v lasti MOL ob spomenikih,  

- naravno vodno javno dobro MOL,  

- javna otroška igrišča,  

- javna športna igrišča,  
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- deli območij vrtičkov v lasti MOL, namenjeni javni rabi (zelenice, poti, otroška igrišča, parkirišča in 

drugo) in  

- gozdovi s posebnim namenom v lasti MOL, skupaj z opremo.  

 

 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE  

 

4. člen  

 

Javna služba se na območju MOL zagotavlja v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: 

izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.  

 

Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, 

katerega sestavni del je tudi letni program vzdrževanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih 

površin (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za naslednje leto. 

Program je osnova za pripravo proračuna MOL za izvajanje javne službe za naslednje leto. Program 

pregleda in uskladi organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem 

besedilu: pristojni organ) v sodelovanju z organom Mestne uprave MOL, pristojnem za finance.  

 

Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do konca marca, poslati pristojnemu organu poročilo o izvedbi 

Programa za preteklo leto.  

 

 

III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA 

RAZPOREDITEV  

 

5. člen  

 

MOL z javno službo zagotavlja urejanje in čiščenje občinskih cest in javnih zelenih površin kot javno 

dobrino.  

 

Storitve javne službe urejanje in čiščenje občinskih cest so:  

- čiščenje vtočnih odprtin in mrež na vtočnih jaških na občinskih cestah,  

- ročno in strojno pometanje ter pranje občinskih cest,  

- čiščenje grafitov,  

- namestitev, vzdrževanje in zamenjava opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,  

- pobiranje in odvažanje uličnih komunalnih odpadkov in drugih odpadkov iz občinskih cest.  

 

Storitve javne službe urejanje in čiščenje javnih zelenih površinah so:  

- grabljenje listja pred začetkom vegetacije,  

- gnojenje trat in rastlin,  

- zračenje, sejanje, valjanje trat in podobno,  

- košnja trave,  

- intenzivna košnja javnih zelenih površin z rastišči invazivnih rastlin, glede na vrsto rastline,  

- sajenje novega drevja,  

- redno obrezovanje drevja,  

- pregled drevja, 

- namakanje ali zalivanje nasadov in novo zasajenih dreves,  

- odstranjevanje ter nadomeščanje prizadetega in poškodovanega drevja,  

- načrtno, sistematično strokovno odstranjevanje invazivnih drevnin,  

- sajenje novih grmovnic,  

- jesensko, zimsko ali spomladansko obrezovanje grmovja,  

- obrezovanje striženih živih mej,  

- zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev,  

- urejanje in čiščenje poti in drugih utrjenih površin v lasti MOL,  
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- sajenje in obnavljanje nasadov s sezonskim cvetjem, trajnicami in čebulnicami, 

- postavljanje in vzdrževanje posod, cvetličnih loncev in podobne opreme za saditev okrasnih rastlin 

na javnih površinah,  

- sajenje in obnavljanje zasajenih okrasnih rastlin v opremi iz prejšnje alineje tega člena,  

- vzdrževanje parkovne in druge opreme,  

- vzdrževanje opreme na otroških igriščih,  

- pregled opreme na otroških igriščih, 

- redno pobiranje komunalnih in drugih odpadkov,  

- postavljanje, vzdrževanje in čiščenje opreme za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,  

- druga podobna opravila.  

 

Storitev javne službe na javnih športnih igriščih obsega vzdrževanje in čiščenje opreme za odlaganje 

in zbiranje komunalnih odpadkov. 

 

S storitvami iz tega člena se zagotavlja urejen in čist videz občinskih cest in javnih zelenih površin.  

 

6. člen  

 

(črtan) 

 

 

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN  

 

7. člen  

 

Pogoji za zagotavljanje urejenega in čistega videza občinskih cest in javnih zelenih površin so:  

- občinske ceste, skupaj z opremo za odlaganje komunalnih odpadkov,  

- javne zelene površine z opremo,  

- oprema, naprave, vozila in stroji za urejanje in čiščenje občinskih cest in javnih zelenih površin,  

- oprema, naprave, vozila in stroji za postavitev in vzdrževanje posebnega režima ureditve in opreme 

gozdov s posebnim namenom in za gospodarjenje z njimi,  

- izpolnjevanje obveznosti izvajalca.  

 

8. člen  

 

V zvezi z izvajanjem javne službe izvajalec:  

1. ureja in čisti občinske ceste (ročno, strojno, pranje in podobno),  

2. vzdržuje opremo za odlaganje komunalnih odpadkov na občinskih cestah,  

3. nabavlja potrebno opremo in material za izvajanje javne službe na občinskih cestah,  

4. nabavlja in vzdržuje vozila in stroje za opravljanje storitev javne službe na občinskih  

cestah,  

5. pregleduje stanje občinskih cest na terenu in opremo na njih,  

6. vzpostavi in vodi evidenco v elektronski in pisni obliki - kataster o lokacijah, številu in vrsti opreme 

ter vrsti storitev na občinskih cestah,  

7. ureja in čisti javne zelene površine z vegetacijo, objekti, napravami in potmi,  

8. nabavlja trajno in letno vegetacijo,  

9. zamenjuje bolna, nevarna in posušena drevesa,  

10. zamenjuje posušeno grmovje in žive meje,  

11. nabavlja in vzdržuje stroje, naprave in vozila za opravljanje storitev javne službe,  

12. nadzira stanje javnih zelenih površin na terenu,  

13. vzdržuje ureditve in opremo gozdov s posebnim namenom 

14. izvaja gospodarjenje v gozdovih s posebnim namenom v lasti MOL,  

15. vzpostavi in vodi evidenco v elektronski in pisni obliki – kataster javnih zelenih površin po vrstah:  
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a) javni parki, javne zelenice, »Pot spominov in tovarištva«, zelene površine ob spomenikih v lasti 

MOL, javni drevoredi, posamezna drevesa na javnih površinah, posamezne zasaditve okrasnih rastlin 

v opremi, naravno vodno javno dobro MOL o:  

- lokaciji in velikosti,  

- objektih in napravah, njihovem številu in vrsti na teh površinah,  

- dolžini in širini poti in drugih podobnih površin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, pesek in podobno),  

- lokaciji, vrsti, številu, stanju, dimenziji in datumu sajenja drevja, grmovja in živih mej,  

- lokaciji, velikosti lokacije, vrsti in številu sezonskega cvetja, trajnic in čebulnic. 

 

b) javna otroška igrišča o:  

- lokaciji in velikosti,  

- objektih in napravah, njihovem številu, vrsti in starosti,  

- lokaciji, vrsti, številu, stanju, dimenziji in datumu sajenja drevja, grmovja in živih mej,  

- lokaciji, velikosti lokacije, vrsti in številu sezonskega cvetja, trajnic in čebulnic, 

- dolžini in širini poti in drugih podobnih površin ter njihovi izvedbi (asfalt, tlak, pesek in podobno),  

 

c) gozdovi s posebnim namenom o:  

- lastništvu, lokaciji in velikosti,  

- ureditvi, vrsti in lokaciji opreme,  

16. izvaja druge obveznosti iz tega odloka.  

 

 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  

 

9. člen  

 

Uporabniki občinskih cest so občani in vsi drugi, ki uporabljajo občinske ceste za promet na območju 

MOL.  

 

Uporabniki javnih zelenih površin na območju MOL so občani in vsi drugi, ki jih uporabljajo za 

rekreacijo, sprehode, počitek, igranje, sprostitev in podobno.  

 

10. člen  

 

Na občinski cesti je prepovedano hraniti živali. 

 

11. člen 

 

Na javnih zelenih površinah je prepovedano:  

- odmetavati komunalne ali druge odpadke,  

- sekati, lomiti, trgati, nepravilno obrezovati ali kako drugače poškodovati drevje in njegove dele 

(krošnje, debla, korenine), grmovje, žive meje in ostalo vegetacijo, 

- hraniti živali, razen ptic in veveric na območju parka Tivoli, 

- voditi pse, kjer je znak za prepoved,  

- kopanje psov v fontanah,  

- poškodovati drevesne korenine ob izvajanju del v območju drevesnih korenin, v obsegu, ki bi 

zmanjšal vitalnost drevesa,  

- obešati ali pritrjevati na drevesa kable, žice, antene, reklamne napise, ptičje hišice in podobno, razen 

zaradi okrasitve, za katero izda dovoljenje pristojni organ, pri čemer pritrjeni predmeti ne smejo 

posegati v drevesna tkiva, jih kakorkoli poškodovati ali omejevati njihovo rast,  

- začasno ali trajno odlagati ali skladiščiti gradbene ali druge materiale, odpadke in predmete v bližini 

dreves (ob deblih, pod krošnjami, med drevesi v drevoredu in podobno). 

 

12. člen  
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(črtan) 

 

13. člen  

 

Organizatorji javnih prireditev in javnih shodov morajo na občinski cesti ali javni zeleni površini 

vzdrževati čistočo na prireditvenih prostorih med prireditvijo ali shodom in jih po končani prireditvi 

ali shodu takoj očistiti, če pristojni organ ne določi drugega roka.  

 

14. člen 

 

(črtan) 

 

15. člen  

 

(črtan) 

 

16. člen  

 

(črtan) 

 

17. člen  

 

(črtan) 

 

18. člen  

 

Skrbnik psa, konja ali druge živali mora takoj odstraniti iztrebke v primeru onesnaženja občinske ceste 

ali javne zelene površine.  

 

19. člen  

 

Izvajalec gradbenih in vzdrževalnih del mora pri izvajanju del ob javnih zelenih površinah zagotoviti, 

da ne pride do poškodb javnih zelenih površin.  

 

Pred pričetkom del iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec gradbenih del pri izvajalcu 

pridobiti soglasje s pogoji za izvedbo del ter izvajalca o pričetku del pisno obvestiti.  

 

Izvajalec gradbenih del mora po zaključku del na svoje stroške vzpostaviti javne zelene površine v 

prvotno stanje tako, da vsa dela opravi pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora bremenijo izvajalca 

gradbenih del.  

 

V primeru nastalih poškodb na javni zeleni površini pri izvajanju del iz tega člena je izvajalec 

gradbenih del dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu in poravnati vse stroške popravila 

poškodb.  

 

 

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA  

 

20. člen  

 

Javna služba se financira:  

- iz proračuna MOL in  

- iz drugih virov. 
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MOL zagotovi izvajalcu za opravljeno storitev javne službe sredstva iz proračuna na podlagi plana 

dela, ki mora upoštevati vse predpisane standarde in normative.  

 

 

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE  

 

21. člen  

 

Objekti gospodarske javne infrastrukture javne službe so:  

- občinske ceste,  

- oprema za odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov,  

- javne zelene površine, razen gozdov s posebnim namenom v zasebni lasti,  

- oprema javnih zelenih površin, vključno z opremo gozdov s posebnim namenom v zasebni lasti.  

 

Objekti gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena so last MOL.  

 

 

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE  

 

22. člen  

 

Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4. in 8. člena tega odloka izvaja pristojni organ.  

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku 

predpisana sankcija za prekršek, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.  

 

22. a člen  

 

Če Inšpektorat Mestne uprave MOL ugotovi, da pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik ravna v nasprotju:  

- s prvo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev komunalnih odpadkov,  

- s sedmo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev kablov, žic, anten, reklamnih napisov, 

ptičjih hišic in podobno,  

- z osmo alinejo 11. člena tega odloka, odredi odstranitev odloženega ali skladiščenega materiala ali 

komunalnih odpadkov ali predmetov. 

 

 

IX. KAZENSKE DOLOČBE  

 

23. člen  

 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec - pravna oseba, če:  

- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena tega odloka,  

- ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.  

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe.  

 

24. člen  

 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori dejanje iz 10. člena tega odloka. 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe.  
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Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz 10. člena tega odloka.  

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.  

 

Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, ki stori dejanje iz 10. člena tega 

odloka.  

 

25. člen  

 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori dejanja iz prve, druge, tretje, četrte, 

pete, šeste, sedme ali osme alineje 11. člena tega odloka.  

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe.  

 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori dejanja iz prve, druge, tretje, četrte, 

pete, šeste, sedme ali osme alineje 11. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega 

odstavka tega člena.  

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe. 

 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme ali osme 

alineje 11. člena tega odloka. 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.  

 

Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, ki stori dejanja iz prve, tretje, 

četrte, pete, šeste, sedme ali osme alineje 11. člena tega odloka.  

 

Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik - uporabnik, ki stori dejanje iz druge alineje 

11. člena tega odloka.  

 

26. člen  

 

(črtan) 

 

27. člen 

 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator javnih prireditev in javnih shodov – pravna 

oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki 

ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka. 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe. 

 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator javnih prireditev in javnih shodov – pravna 

oseba, ki ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka 

tega člena. 



8 

 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe. 

 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator javnih prireditev in javnih shodov – 

samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v 

nasprotju s 13. členom tega odloka. 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 

 

Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – organizator javnega shoda ali prireditve ali 

posameznik, ki ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka. 

 

28. člen 

 

(črtan) 

 

29. člen 

 

(črtan) 

 

30. člen 

 

(črtan) 

 

31. člen 

 

(črtan) 

 

32. člen 

 

Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka. 

 

33. člen 

 

Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka. 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe. 

 

Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega 

odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena. 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 

osebe. 

 

Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka. 

 

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 

 

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka. 



9 

 

 

 

X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 

 

34. člen 

 

Mestni svet MOL mora sprejeti v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pravilnik iz 6. člena 

tega odloka. 

 

35. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o vzdrževanju čistoče (Uradni list SRS, št. 

39/87 in 23/88), Odlok o zelenih površinah v naseljih na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, 

št. 6/83, 18/85, 7/87, 23/88 in 2/90 ter Uradni list RS, št. 2/92) za območje MOL, Odlok o reji, 

registraciji, cepljenju in označevanju psov ter obveznosti pri vzdrževanju čistoče javnih površin 

(Uradni list RS, št. 51/92) ter Sklep o ravnanju s presežki plodne zemlje (Uradni list SRS, št. 20/83). 

 

36. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih 

površin (Uradni list RS, št. 101/09 z 10. 12. 2009) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

16. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih 

površin (Uradni list RS, št. 57/15 z 31. 7. 2015) vsebuje naslednjo končno določbo:  

 

17. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 


